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Alt i beklædning, fodtøj, rengøringsartikler og sikkerhedsudstyr, 

samt reklamegaver og strøartikler med tryk, broderi og gravering, efter opgave. 

Skilte, bannere og bilreklamer efter tilbud. 
 

info@danskerhvervsbeklaedning.dk www.web-butik.info  www.danskerhvervsbeklaedning.dk 
 

Vi kan lide at tro at vort koncept er skræddersyet til at dække Deres behov - skal vi gå efter mere? 

 

 

Aluminiumsprofiler, lys og komponenter 
- fra lager og efter opgave. 
 

 
 

Med aluminiumsprofiler er det kun 
fantasien der sætter grænsen. 
 
Lysskinner sammensat af alumini-
umsprofiler og LED-strips eller mo-
duler og er særdeles velegnede til 
montage under overskabe, hylde-
belysning og anden “løbende” be-
lysning. 
 
Med dette sortiment af skinner og 
profiler er der ikke den opgave, De 
ikke kan løse med velfungerende 
lysskinner.  
 
De er tilgængelig i farverne alumini-
um, natur, og som anodiseret, sort 
og hvid.  
 
Dog er profilerne i sort eller hvid en 
bestillingsvarer, der kræver en vis 
produktionsmængde. 

 
 

 

Til alle profiler findes et bredt udvalg af akryl fronter fremstillet i polycarbonat (PC), som er kendt for ekstrem 
god slagstyrke både i kulde og varme. 
 
Vort sortiment er optimeret til at sikre mest muligt lys. 
 
Såfremt dette ikke er dækkende kan vi sikre løsninger fra bl.a. LUG Light Factory Armaturer og downlight, 
QLT LED drivere, transformere, Philips Lyskilder, Gira KNX produkter og kontakter, BJB GMBH Fatninger, 
MechaTronix Køleelementer til LED lyskilder, Carclo Optics LED optikløsninger, Ensto Klemrækker, ELT 
Spoler og transformere, Goccia Facadebelysning, Wittenberg Porcelænsfatninger, ATG Electronics.com LED 
komponenter, Elinca Fiber optik, Leviton UL godkendt elektronik produkter, NVB Afbrydere. 
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Pro Ra Lux kabel for tilslutning a LED-strip. 
2- eller 4-leder, enkeltfarvet eller RGB. Længder: 4 eller 610 meter. 4 meter kabler sælges i bundter af 20 
stk.. 
Dessin: PRLSW2X05MMWHITE-4M, PRLSW4X03MMRGB-4M, PRLW2X05MMWHITE-610M, 
PRLW4X03MMRGB-610M  
 

Loddefri stik. 
Stik til at forbinde strøm til LED strip eller mellemstik til samling af LED strips. Loddefri samling, kabler klikkes 
fast. Mellemstik klikkes sammen. Kan også benyttes til LED bånd med 60 - 120 LED moduler. 

 

 

 

Se mere om mulighederne på vor hjemmeside: www.5610.eu > www.danskskiltereklame.dk  
 

> http://danskerhvervsbeklaedning.dk/bearbejdning/skiltning/299/sider/299_7firmaskilt.htm 
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